XXXIII. Zdania pytajne zależne. Zdania celowe.
1. Optativus obliquus.
Jeśli zdanie poboczne zależne jest od zdania, w którym czynność wyrażona została w czasie
przeszłym, jego orzeczenie może (ale nie musi!) przybrać formę optativu bez partykuły a;n i to bez
względu na to, jakiego trybu wymaga treść tego zdania. Optativus w tej funkcji to optativus obliquus.

o[ ti poih,soi, ouvde. tou,toij ei=pe. hvrw,ta ti, pa,qoien.
2. Zdania pytajne zależne.
Zdania pytajne zależne to pytania uzależnione od jakiegoś zdania głównego. Tryb występuje w nich
taki, jak w zdaniach pytajnych niezależnych. Po czasie historycznym może wystąpić optativus
obliquus. Zmianie nie ulegają jedynie indicativus irrealis oraz optativus potentialis. Zdania pytajne
dzielimy na:
pytania treściowe – mówiący zwraca się do słuchacza o rozstrzygnięcie treści zdania, oczekuje
odpowiedzi tak lub nie. Wprowadza je spójnik eiv – czy. Np.

ouvk oi=da, eiv di,kaia poih,sw. to.n qeo.n evph,reto, eiv to.n bi,blion gra,yai.
pytania wyrazowe – mówiący pyta słuchacza o pewien szczegół, oczekuje uzupełnienia sądu.
Wprowadzają je zaimki, przysłówki i partykuły pytajne (np. ti,j, o[stij, poi/oj, pou/), np.

Ku/roj h;reto, ti,j o` qo,ruboj ei;h. o`ra/j, o[soi evsme,n.
3. Zdania celowe.
Zdania celowe odpowiadają na pytania: po co? w jakim celu? Wprowadzają je spójniki: i[na, o[pwj, w`j. W
zdaniach tych występuje coniunctivus, po czasie historycznym może wystąpić optativus obliquus. Np.

h=lqomen, i[na ta. avlhqh/ le,goimen. evrco,meqa, i[na ta. avlhqh/ le,gwmen. ta. ploi/a VAbro,komaj kate,kausen,
i[na mh. Ku/roj diabh/.
Czasami w zdaniach celowych rozpoczynających się od o[pwj i w`j może pojawić się partykuła a;n. Nie
zmienia to znaczenia zdania.
4. Ćwiczenia.
a) Pytania niezależne zamień na zależne.
1.
2.
3.
4.

ti,j evstin h` cw,ra; Xenofw/n avnhrw,ta.
pw/j a'n a;rista to.n potamo.n diabai/men; oi` strathgoi. bouleu,ontai.
po,sai soi oivki,ai h=san; hvrw,ta.
eivj ti,na avgw/na e;rcesqe; hvrwta/sqe.

b) Przetłumacz poniższe zdania, następnie zmień czas zdania głównego i dokonaj innych
niezbędnych zmian.
1.
2.
3.
4.

Ku/roj evpunqa,neto, eiv swqei/en pa,ntej auvtou/.
hvrw,ta o` Kri,twn, pw/j me qa,yh|.
evrwtw/sin, eiv i`kano.j e;somai auvtou.j dida,xai.
oi` o`pli/tai e;rontai, poi/ fu,gwsin.
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c) Przetłumacz. Zwróć uwagę na użycie trybów w zdaniach podrzędnych.
1.
2.
3.
4.

evstrateu,sate, i[na tou.j Qebai,ouj doulw,saite.
oi` pai/dej e;rcontai, w`j ta. gra,mmata ma,qwsin.
oi` stratiw/tai h=lqon, i[na e[loien th.n po,lin.
oi` o`pli/tai evxh/lqon, o[pwj qhra,swsin.

d) Przetłumacz. Zastąp participium zdaniem celowym.
1.
2.
3.
4.

oi` meta. Lewni,dou eivj Qermopu,laj avfi,konto w`j avpoqanou,menoi.
oi` Kori,nqioi eivj VAqh,naj h=lqon presbeuso,menoi.
oi` su,mmacoi e;pempon eivj Lakedai,mona pre,sbeij tau/ta evrou/ntaj.
tau/ta avkou,w maqhso,menoj.

e) Przetłumacz.

Μέμχμ δὲ ὁ Θεςςαλὸπ δῆλξπ ἦμ ἐπιθσμῶμ μὲμ πλξσςεῖμ ἰρυσοῶπ͵ ἐπιθσμῶμ δὲ ἄουειμ͵ ὅπχπ
πλείχ λαμβάμξι͵ ἐπιθσμῶμ δὲ ςιμᾶρθαι͵ ἵμα πλείχ κεοδαίμξι· τίλξπ ςε ἐβξύλεςξ εἶμαι ςξῖπ
μέγιρςα δσμαμέμξιπ͵ ἵμα ἀδικῶμ μὴ διδξίη δίκημ. ἐπὶ δὲ ςὸ καςεογάζερθαι ὧμ ἐπιθσμξίη
ρσμςξμχςάςημ ᾤεςξ ὁδὸμ εἶμαι διὰ ςξῦ ἐπιξοκεῖμ ςε καὶ φεύδερθαι καὶ ἐναπαςᾶμ͵ ςὸ δ΄
ἁπλξῦμ καὶ ἀληθὲπ ςὸ αὐςὸ ςῷ ἠλιθίῳ εἶμαι. (Ksenofont Anabaza 2, 21-22)
διδξίη – 3 sg. opt. praes. act od δίδχμι
δίδχμι δίκημ – ponoszę karę
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